Na świeżym powietrzu

W pierwszych promieniach slońca miasto i jego okolice rozkwitły ogródkami, krzesłami i parasolami.
Nie ma nic przyjemniejszego niz poranna kawa na świeżym powietrzu, lunch w zgiełku Starego
Rynku czy kolacja z widokiem na czerwone niebo ponad Katedrą.
Większość lokali gastronomicznych zaprasza swoich gości do sezonowych ogródków. Zachęcamy
Was do wyszukiwania swoich faworytów i podsuwamy kilka pomysłów. Lokale oferujące ciekawe i
klimatyczne przestrzenie pod gołym niebem podzieliliśmy na kilka kategorii tematycznych.

W parkowej scenerii

Umberto w parku Cytadela | restauracja przy Muzeum Uzbrojenia
Rrestauracja położona w centralnej części parku, po sąsiedzku z uwielbianym przez dzieci Muzeum
Uzbrojenia. Stare samoloty i plac zabaw przez ścianę z restauracją to gwarancja dobrej zabawy i
udanego, rodzinnego posiłku. Kuchnia Umberto proponuje szeroki wybór pizzy, makaronów i sałatek.
Łasuch docenią także kart deserów, kaw i przepastną lodówkę pełną rozmaitych lodów. Przed
restauracja znajdziemy wygodne fotele, z których rodzice mogą doglądać dokazujących na
drabinkach pociech. Warto wspomnieć, że do restauracji można wprowadzać zwierzęta.

Tarasy Cytadeli | kawiarnia na dawnym stoku saneczkowym
To młodszy sąsiad Umberto, który dopiero rozwija gastronomiczne skrzydła. Wokół położonego na
szczycie dawnego toru saneczkowego lokalu rozstawiono stoliki, leżaki i fotele. Kolorowe dekoracje,
parasole i przebłyski słońca w koronach drzew tworzą atmosferę sielanki i prawdziwego relaksu.

Stary Browar | dziedziniec i park przy ul. Ogrodowej
Dziedziniec Starego Browaru, to łącznik pomiędzy stara i
nową częścią kompleksu. To także miejsce, w którym
brukowany dziedziniec otwiera się na przepiękny, czysty i
zadbany park. Na dziedzińcu znajdziemy kilka ogródkow,
które warto odwiedzić. Możemy w nich pozostać lub
kupic kawe, z która usiądziemy w parku. Ustawiono ty
kilkadziesiąt leżaków, na których możemy poczytać
książkę, posłuchać muzyki lub zrobić drzemkę.

Panorama - restauracja hotelu HP Park | ul. Baraniaka
77
Panorama to restauracja hotelu HP Park nad jeziorem
Malta. Dania i desery z karty menu możemy tu zamówić
na przestronny taras z widokiem na Jezioro Maltańskie.
Dzieci mogą bezpiecznie pobiegać po hotelowym
trawniku, dorośli wypić w spokoju kawę w cieniu
ogromnych parasoli. Panorama to doskonały przystanek
w drodze do zoo lub części rekreacyjnej Malta Ski. Na
parkingu hotelu możemy pozostawić samochód. Parking jest płatny.

Śniadanie

Republika róż | Plac Kolegiacki 2a
To lokal od dawna kojarzony z dobrymi śniadaniami, które pogrupowano w kilka obfitych zestawów
dostępnych w cenie około 20 pln. Wystrój oddalonej o kilka kroków od płyty Starego Rynku republiki
przypadnie do gustu szczególnie paniom. Śniadanie możemy zjeść w lokalu lub na zewnątrz,
podziwiając piękną architekturę zabytkowego gmachu Urzędu Miasta. W lokalu można połączyć się z
darmowym wi-fi.

Bagels & Friends | ul. Wyspiańskiego 26
Śniadania i lunche oparte na "bajglach" to specjalność lokalu. Wybór jest spory, a wszystko świeże,
smaczne i ładnie podane. Obiekt zlokalizowany jest na terenie kompleksy City Park, vis a vis
poznańskiej Areny. Jasne, eleganckie wnętrze w prowansalskim stylu jest przytulne i przestronne.
Dużym udogodnieniem jest parking. W tygodniu lokal czynny jest od godziny 8:00, w soboty od
godziny 9:00.

Lunch

Gospoda Pod Koziołkami | Sary Rynek 95

Popularne Koziołki to chyba najbardziej rozpoznawalna poznańska restauracja serwująca dania

regionalne. Lokal podzielony jest na dwa poziomy- dostępny od ulicy "Kredens" i podziemia
nazywane "Piwnicą grillową". Poziomy różni wystrój oraz menu. Kredens oferuje głównie produkty
mączne, w tym fenomenalne, ręcznie robione pierogi. Piwnica grillowa to nieco droższe, cięższe
menu bazujące na mięsach. Regionalne stroje obsługi i wnętrza odrestaurowane z ogromna
pieczołowitością czynią Gospodę miejscem wyjątkowym i oryginalnym. Dodatkowym atutem jest
zewnętrzny ogródek z niepowtarzalnym widokiem na Ratusz i Wagę Miejską.

Whiskey in the Jar | Stary Rynek 56
Płyta Starego Rynku, motocyklowy wystrój i bogata karta
dań idealnych na lunch- burgery, steki i żeberka. Lokalny
akcent to pyra z gzikiem i tatar. Solidne porcje można
zapić koktajlami podawanymi w specjalnie
zaprojektowanych słojach ("jar" to z ang. słój). To
autorski pomysł i receptura, świetnie budująca atmosferę
lokalu. W sezonie Whiskey in the Jar zaprasza do ogródka
z widokiem na Stary Rynek.

Cyryl - Lunch Coffee Wine | ul. Libelta 1A
Cyryl to przestrzeń, lekka lunchowa kuchnia i wino na kieliszki. Wystrój niewielkiego lokalu jest
podobny- lekki, pomysłowy, pełny światła i powietrza. Zjemy tu sałaty, zupy i bajgle. W godzinach
lunchu warto skorzystać z proponowanego przez lokal zestawu. W sezonie deser i kawę można wypić
przy stojącym na zewnątrz stoliku.

Cafe Bordo Restaurant | Żydowska 28

W cudownie intymnym ogródku z fontanną letnie dni i wieczory można spędzić w niezapomnianym
klimacie. Oprócz kawiarni działa tu restauracja, która serwuje jedyny w Poznaniu "Krem z raków" i
deser a'la Bordo (zapiekane śliwki z kruszonką). Cafe Bordo odwiedzają goście stęsknieni za
stonowaną muzyką, rodzinną atmosferą i przyjacielską obsługą.

Na słodko

Weranda Cafe | ul. Świętosławska 10
Jeden z najbardziej klimatycznych ogródków Starego Miasta. Schowany na tyłach niepozornej
kawiarni zaskakuje swoim ciepłym klimatem i bajkową atmosferą. Idealne miejsce na spotkanie z
koleżanką i lody z dzieciakami. Kolorowe koktajle, domowe ciasta i ogromne porcje lodów to
prawdziwy raj dla łasuchów.

Cafe Bimba | ul. Zielona
Niewielka kawiarenka na Zielonej z daleka rzuca się w
oczy. To stary tramwaj, nazywany gwarowo "bimbą",
przerobiony na czyściutką i jasna kawiarenkę. W menu
znajdziemy głównie ciasta i kawę- delikatną mieszankę,
stworzoną specjalnie dla Caffe Bimba. Bimba serwuje
również piwa z nalewaka. Popołudniami możemy
skorzystać z wystawionego na zewnątrz grilla.

Na trakcie | róg ul. Dziekańskiej i Posadzego (Ostrów
Tumski)
Na trakcie to urokliwej kawiarenka na Ostrowie Tumskim,
położona vis a vis Śluzy Katedralnej. W menu znajdziemy
kawę, ciepłe i zimne napoje oraz domowe wypieki.
Urządzona w zabytkowym, dziewiętnastowiecznym
budynku kawiarnia, zaprasza w godzinach otwarcia
Bramy Poznania. To doskonałe miejsce na przerwę
podczas spaceru po Ostrowie Tumskim, zwłaszcza jeśli
zdecydujemy się na leniwy relaks na jednym z leżaków.

Taczaka 20 | ul. Taczaka 20
Taczaka 20 to miejsce które walczy o miejską przestrzeń i swoje miejsce w tej przestrzeni.
Designerski, zespolony z ulicą lokal zaprasza na ciasta i kawę do ogródka wpisanego w pejzaż ul.
Taczaka. To doskonały przystanek w drodze na Stary Rynek lub do Starego Browaru.

Kolacja

Brovaria | Stary Rynek 73- 74

Browaria oferuje dania kuchni europejskiej inspirowane polskimi akcentami. zjemy tu lunch, obiad i
wytworna kolację. W zależności od okazji i atmosfery spotkania możemy skorzystać z baru, sali
piwnej, restauracji lub ceglanej piwnicy. Doskonalą, wysmakowaną kuchnię uzupełnia piwo warzone
w restauracyjnym browarze. Serwowane są tu cztery gatunki piwa oraz szeroki wybór piwnych
koktajli. Przestronny ogródek zlokalizowany jest w centralnej części starego Rynku.

Toga | Plac Wolności 13 (na tyłach Empiku)

Toga to restauracja serwująca wysmakowaną, świadoma kuchnie dla koneserów. Bazująca na
regionalnych składnikach karta to tylko wstęp do kulinarnej uczty, na która oprócz posiłku składa się
niepowtarzalna atmosfera tworzona przez gotujących właścicieli. Miłośnicy kuchni, gawędziarze,
kulinarni erudyci- tak w skrócie można opisać gospodarzy, którzy zabiorą nas w kulinarną podroż
najwyższych lotów. Restauracja znana jest smakoszom w Polsce i zagranicą. Ceniona przez
środowisko Slow Food jest także lokalem rekomendowanym przez serwis Trip Advisor. W sezonie
Toga zaprasza także na taras z widokiem na Plac wolności.

Vine bridge | ul. Ostrówek 6

Najmniejsza restauracja w Polsce zlokalizowana jest w zabytkowej dzielnicy Śródka, u stóp mostu
Jordana. Niezwykły widok na Katedrę i Ostrów Tumski oraz sąsiedztwo ICHOT (Interaktywne
Centrum Historii Ostrowa Tumskiego) wręcz narzucają kulinarne odwołanie do przeszłości. Vine

Bridge podejmuje wyzwanie zaskakując i prowokując gości. Nowoczesna kuchnia Radosława
Nejmana z szacunkiem odnosi się do tradycji i regionalnych produktów. Wysmakowane, designerskie
dania to połączenie solidnego warsztatu z twórczym powołaniem szefa kuchni. Kolacja przy stoliku z
widokiem na Most Jordana i słońce zachodzące za Katedrą na długo pozostanie nam w pamieci. Ze
wzgledu na rozmiar lokalu, warto swoją wizytę poprzedzić telefonem.

Na piwo

Chmielnik | ul. Żydowska 27
Chmielnik to młodszy brat Basilium z ul. Wielkiej. Oficjalne otwarcie Chmielnika odbyło się w tym
sezonie. Oba lokale skupiają się na piwach polskich oferując je w zdumiewającej liczbie. W karcie
znajdziemy aż 150 rodzajów. Chmielnik, jak wiele lokali na ul. Żydowskiej, zaprasza do dużego
letniego ogródka, zlokalizowanego na tyłach lokalu.

Dragon | ul. Zamkowa 3

Dragon to miejsce kultowe, znane każdemu imprezowiczowi. Słynny dziedziniec Dragona, opleciony
stromymi schodami to miejsce znane i lubiane. Dragon to miejsce, które nigdy nie zasypia i czynne
jest do bladego świtu. Nieco młodszym od samego klubu projektem właśnie "Kuchnia dla Dragona".
Znajdziemy tu bardzo ciekawe, nietuzinkowe menu. Lokalne produkty, kulinarne klasyki i całkowite
eksperymenty splatają się tu w jedną spójna całość. Jedzenie jest smaczne, a wybór na tyle duży, że
nawet konserwatywni smakosze znajdą coś dla siebie.

Fort Colomb | ul. Powstańców Wielkopolskich

Fort Colomb lokal urządzony w zabytkowym forcie w Parku Marcinkowskiego (na drodze od Dworca
PKP do Uniwersytetu Ekonomicznego). Lokal w sezonie zaprasza do przestronnego ogródka
czynnego do późnych godzin nocnych. Obejrzymy tu relacje z wydarzeń sportowych i wypijemy dobre,
zimne piwo.

